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Dlatego te¿ zdecydowano siê na przeprowadzenie badañ, WPROWADZENIE
których celem by³o zbadanie wp³ywu zabiegu elektrostymu-

Jednym z aktualnych problemów przemys³u miêsnego jest 
lacji na przemiany poubojowe ró¿nych elementów tuszy intensyfikacja korzystnych naturalnych zmian poubojowych 
wo³owej. miêsa wo³owego, na skalê przemys³ow¹. Jego jakoœæ zwi¹zana 

jest istotnie z procesem uboju i zabiegami technologicznymi 
METODYKA  BADAÑwykonywanymi bezpoœrednio po nim. Cechy jakoœciowe w du-

¿ym stopniu zale¿¹ od wartoœci stê¿enia jonów wodorowych Materia³ badawczy stanowi³y ca³e pó³tusze, æwierætusze 
(pH) [2, 13, 43]. Wartoœæ pH jest jednym z wa¿niejszych przednie (cwP) i tylne (cwT) oraz miêœnie najd³u¿sze grzbietu 
parametrów pozwalaj¹cych na ocenê przebiegu zmian (LD), otrzymane z uboju krów rasy nizinnej czarno-bia³ej. 
poubojowych w miêœniach zwi¹zanych z procesem glikolizy. Elektrostymulacja ca³ych pó³tusz wykonywana by³a na 
Znajomoœæ tych zmian umo¿liwia sterowanie jakoœci¹ surowca. pó³tuszach prawych. Pó³tusze lewe stanowi³y grupê kontroln¹ 
Jak podaje Wich³acz [41] procesy poubojowego dojrzewania (K). Podobnie postêpowano z æwierætuszami. Æwierætusze 
najkorzystniej przebiegaj¹ przy wartoœci pH 5,4 – 5,8. przednie (cwP) i tylne (cwT) pochodz¹ce z prawej pó³tuszy 

Do zabiegów poubojowych istotnie poprawiaj¹cych jakoœæ poddawano elektrostymulacji a æwierætusze pochodz¹ce z 
otrzymywanego surowca zalicza siê elektrostymulacjê (ES). lewej pó³tuszy stanowi³y grupê kontroln¹ (K). Miêœnie 
Jej zastosowanie powoduje przyspieszenie procesu dojrze- przeznaczone do bezpoœredniej elektrostymulacji (ES) 
wania poprzez wywo³anie gwa³townych zmian morfologicz- pobierano z pó³tusz prawych, miêœnie z pó³tusz lewych 
nych, biochemicznych i fizykochemicznych w miêœniach [4, 5, stanowi³y grupê kontroln¹ (K). 
7, 12, 14, 18, 22, 35, 39, 42, 45]. Badania przeprowadzone 
przez wielu autorów [1, 6, 30, 33, 35, 42] dowodz¹, ¿e spadek SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA 
pH w miêœniach elektrostymulowanych jest du¿o szybszy ni¿ 

ZABIEGU  ESWNw miêœniach nie poddanych temu zabiegowi. Efektem tego jest 
mo¿liwoœæ uzyskania w krótszym czasie pe³nego stê¿enia Zabieg elektrostymulacji wykonywano elektrostymula-
poubojowego. torem w³asnej konstrukcji wyposa¿onym w zestaw elektrod, 

zgodnie ze znowelizowan¹ metod¹ i technik¹ opracowan¹ Znajomoœæ skutków jakie wywo³uje ES w elementach 
przez Szorca [36, 37]. Urz¹dzenie do ESWN sk³ada siê                    poubojowych tuszy wo³owej przeznaczonych do celów 
z dwóch czêœci: mechanicznej i elektrycznej. Czêœæ mechani-kulinarnych lub technologicznych umo¿liwia kszta³towanie             
czna sk³ada siê z zespo³u roboczego, reguluj¹cego i zabez-i poprawê jakoœci uzyskiwanego surowca. Przeprowadzona 
pieczaj¹cego. Czêœæ elektryczna (rys. 1) sk³ada siê z uk³adu analiza literatury wskazuje na zasadnoœæ stosowania ES w celu 
elektrycznego, steruj¹cego (w³¹czanie i wy³¹czanie) i œrodków polepszenia jakoœci miêsa. Mimo ¿e istnieje szereg opracowañ 
ochrony przeciwpora¿eniowej i przeci¹¿eniowej. Podczas dotycz¹cych mo¿liwoœci zastosowania ES, to jednak problem 

ten jest zbadany w sposób niewystarczaj¹cy a zainteresowanie elektrostymulacji miêœni stosowano elektrody sztyletowe, 
krajowych ubojni tym zabiegiem jest nadal niedu¿e. Nale¿y które umieszczano na dwóch koñcach wyciêtego miêœnia tak, 
zwróciæ równie¿ uwagê na fakt, ¿e doniesienia zagraniczne by pr¹d elektryczny przep³ywa³ wzd³u¿ w³ókien miêœniowych. 
oparte s¹ na innym materiale badawczym oraz innych Do elektrostymulacji pó³tusz bydlêcych oraz æwierætusz zasto-
urz¹dzeniach stymulacyjnych [8-10, 14, 22, 24, 27, 34]. sowano specjalnie zaprojektowane elektrody grzebieniowe           

w kombinacji z odpowiednio dopasowanymi do kszta³tu           Ubój byd³a w zak³adach miêsnych w Polsce prowadzony 
i wielkoœci elektrostymulowanego obiektu obejmami ³añ-jest na ró¿nych poziomach technicznych i technologicznych. 
cuchowymi. Pozwoli³o to na równomierny przebieg impulsów Rytm pracy w linii uboju byd³a jak równie¿ czas wykonania 
elektrycznych wzd³u¿ ca³ego obiektu. W przypadku pó³tusz okreœlonych zabiegów jest zró¿nicowany. Ró¿ny jest równie¿ 
jedn¹ elektrodê umieszczano na wysokoœci szyi pomiêdzy 3 i 4 koñcowy produkt poubojowy. Proces technologiczny uboju 

byd³a mo¿e koñczyæ siê zarówno na pó³tuszach jak i na krêgiem szyjnym a drug¹ w pobli¿u stawu skokowego.
æwierætuszach. W nowoczesnych zak³adach, gdzie stosuje siê W badaniach zastosowano nastêpuj¹ce parametry:
elektrostymulacjê wysokonapiêciow¹ (ESWN) mo¿liwe jest  czas rozpoczêcia zabiegu od chwili wykrwawienia  
prowadzenie rozbioru na elementy i wykrawanie bez ok. 60 minut
poubojowego wych³adzania. Stwarza to nowe mo¿liwoœci 

 napiêcie pr¹du elektrycznego U = ~350Vpoprawy jakoœci dowolnych elementów poubojowych [20, 21, 
 czas trwania zabiegu t = 120s36, 37, 38]. 
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BADANIA WP£YWU ELEKTROSTYMULACJI 
WYSOKONAPIÊCIOWEJ NA ZMIANY POUBOJOWE 

®ELEMENTÓW TUSZY WO£OWEJ

W pracy przedstawiono mo¿liwoœci zastosowania zabiegu elektrostymulacji na dowolnych elementach tusz pochodz¹cych z uboju 
krów. Obserwowano reakcje motoryczne ró¿nych elementów tuszy wo³owej wywo³ane impulsami elektrycznymi (tES ~ 120 [s]; U = 
350 [V]; I ~1,35 [A]; f = 50 [Hz];przebieg impulsu sinusoidalny; wysycenie po³ówki sinusoidy [%] 45) oraz tempo zmian 
poubojowych na podstawie pomiaru pH w miêœniach kontrolnych (K) i elektrostymulowanych (ES). Wykazano, ¿e elektrostymulacja 
wysokonapiêciowa (ESWN) wp³ywa³a korzystnie na po¿¹dane zmiany poubojowe w badanych elementach.

mortem units.
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W poddanych elektrostymulacji w pozycji wisz¹cej 
pó³tuszach wo³owych w linii uboju byd³a, objawia³y siê one 
napiêciem miêœni szkieletowych, wyprostowaniem koñczyn 
przednich lub ich podkurczeniem, kontrakcj¹ ¿eber klatki 
piersiowej i miêœni uda. W wyniku kurczenia siê miêœni 
szkieletowych pó³tusze zmniejszy³y swoj¹ pierwotn¹ d³ugoœæ, 
odchyla³y siê od pionu, a niektóre podwija³y siê wzd³u¿ 
p³aszczyzny przepo³owienia lub skrêca³y siê wzd³u¿ linii 
krêgos³upa (rys. 2).

Æwierætusze przednie w pozycji wisz¹cej na przenoœniku 
linii uboju byd³a poddane ESWN po 1s od chwili 
wprowadzenia do miejsca pobudzenia impulsów stymula-
cyjnych reagowa³y napiêciem miêœni szkieletowych, 
kontrakcj¹ ¿eber klatki piersiowej, zgiêciem grzbietu, 
podkurczeniem lub wyprostowaniem szyi, tward¹ 
powierzchni¹ ca³ej æwierætuszy (rys. 3).

Æwierætusze tylne podwieszone za œciêgno Achillesa na 
przenoœniku w linii uboju byd³a poddane ESWN po 1s licz¹c 
od chwili wprowadzenia impulsów stymulacyjnych reagowa³y 
kontrakcj¹ miêœni uda oraz tward¹ ca³¹ powierzchni¹ 
æwierætuszy tylnej (rys. 4).

Zarejestrowane w pó³tuszach i æwierætuszach wo³owych 
skurcze miêœniowe wywo³ane elektrostymulacj¹ s¹ zbli¿one 
do fizjologicznych skurczów miêœni. Ró¿nica jednak le¿y nie 
tylko w przyczynie, któr¹ przy¿yciowo jest impuls nerwowy, 
lecz równie¿ w przemianie energii chemicznej na 
mechaniczn¹, gdzie dynamika tej przemiany jest wydajniejsza 

Rys. 1. Schemat uk³adu elektrycznego elektrostymulatora:    po ESWN. W zwi¹zku z tym mo¿na stwierdziæ, ¿e 
1 – napiêcie zasilania, 2 – generator, 3 – blok zarejestrowany skurcz miêœni poddanych ESWN elementów 
regulowania napiêcia U” ze sprzê¿eniem pr¹dowym poubojowych wo³owych jest wynikiem przyspieszonych 
przy napiêciu Us, 4 – wzmacniacz mocy, 5 – rezystor naturalnych zmian poubojowych miêsa.
ograniczaj¹cy pr¹d ra¿enia I , 6 – dzielnik pomiarowy O

napiêcia U”, 7 – amperomierz, 8 – woltomierz,                  Zmiany  pH
9 – elektrody. Pod wp³ywem zabiegu ESWN niezale¿nie od rodzaju 

elektrostymulowanego elementu poubojowego stwierdzono 
 czêstotliwoœæ pr¹du f = 50Hz gwa³towny wzrost stê¿enia jonów wodorowych tu¿ po 
 natê¿enie pr¹du I = 1,35A zabiegu.
 droga przebiegu impulsów – sinusoidalna
 wysycenie po³ówki sinusoidy 45%

Wp³yw ESWN na zachodz¹ce przemiany poubojowe 
badano poprzez pomiar wartoœci pH oraz obserwacjê reakcji 
motorycznych pó³tusz oraz æwierætusz w trakcie trwania 
zabiegu. Zmiany pH badano w czasie 24 godzinnego 
przechowywania w ch³odni (temperatura ~ +4°C, wilgotnoœæ 
wzglêdna powietrza ~ 85%, cyrkulacja powietrza ~ 0,1m/s) 
mierz¹c wartoœæ pH tu¿ przed zabiegiem ESWN oraz 45 minut, 
2, 3, 8 i 24 godziny od zabiegu elektrostymulacji. Pomiaru           
pH dokonywano przy u¿yciu pH-metru firmy Matthäus 
wyposa¿onego w zespolon¹ elektrodê sztyletow¹ szklan¹.             
W ka¿dym okresie pomiarowym pomiar wykonywano 
trzykrotnie a nastêpnie obliczano œredni¹. Stê¿enie jonów 
wodorowych (pH) w miêœniach pó³tusz i æwierætusz wo³owych 
przednich i tylnych mierzono w miejscu usytuowania miêœnia 
najd³u¿szego grzbietu (LD). Reakcjê pó³tusz i æwierætusz               
w czasie trwania ESWN porównywano do odpowiednich 
pó³tusz kontrolnych.

ANALIZA WYNIKÓW
Reakcje miêœni na dzia³anie impulsów 
stymulacyjnych

Wprowadzone do miêœni pó³tusz lub miêœni æwierætusz 
wo³owych impulsy stymulacyjne ju¿ po 1 sekundzie 
wywo³ywa³y postêpuj¹cy silny skurcz miêœni ca³ego 
elektrostymulowanego elementu tuszy wo³owej. Obserwo-
wane reakcje motoryczne zale¿¹ od wielu czynników 
przy¿yciowych oraz poubojowych, jak równie¿ od rodzaju 
elementu tuszy poddanego elektrostymulacji.
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Rys. 2. Pó³tusza wo³owa przed zabiegiem ESWN i w trakcie 
zabiegu – widoczne skrócenie i skurcz miêœni ca³ej 
pó³tuszy w postaci podwijania siê i skrêcania.

przed  ESWN w  czasie  ESWN
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Rys. 3. Æwierætusza przednia wo³owa przed zabiegiem 
ESWN i w trakcie zabiegu – widoczny skórcz miêœni 
w postaci podwijania siê i skrêcania æwierætuszy.

przed  ESWN w  czasie  ESWN

przed  ESWN w  czasie  ESWN

Rys. 4. Æwierætusza tylna wo³owa przed zabiegiem ESWN i 
jej reakcja motoryczna w trakcie zabiegu – widoczny 
skórcz miêœni.
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Tabela 1. Zmiany stê¿enia jonów wodorowych (pH) w elementach kontrolnych (K) i elektrostymulowanych (ES).

Zestawienie wyników stanowi œredni¹ z 15 prób. W nawiasach podano wartoœci odchylenia standardowego

A, B;..,F; a, b,...,e   – wartoœci umieszczone w tych samych kolumnach oznaczone ró¿nymi du¿ymi literami, ró¿ni¹ siê wysoko istotnie przy !  = 
0,01, wartoœci oznaczone ró¿nymi ma³ymi literami ró¿ni¹ siê istotnie przy !  = 0,05. (wielokrotny test rozstêpu Duncana).

** - ró¿nice wysoko istotne przy ! != 0,01 (t  = 2,98) (test t-Studenta).tab.

Otrzymane wyniki pomiarów pH zamieszczono w tabeli 1. 
W dostêpnych danych literaturowych nie znaleziono doniesieñ 
na temat wp³ywu parametrów impulsu elektrycznego 
stosowanych w niniejszej pracy, na zmiany jakoœciowe 
æwierætusz wo³owych. Badania wykaza³y, ¿e zastosowane 
parametry pr¹du w elektrostymulacji æwierætusz spowodowa³y 
uzyskanie wysoko istotnych ró¿nic wartoœci pH w æwieræ-
tuszach (K) i (S). We wszystkich elementach elektrostymulo-
wanych (ES) procesy biochemiczne zachodzi³y najszybciej tu¿ 
po zabiegu ESWN. Ju¿ po 3/4 godziny od ESWN stwierdzono 
wysoko istotne ró¿nice miêdzy elementami kontrolnymi (K)

i elektrostymulowanymi (ES). Najwiêkszy spadek pH 
obserwowano w miêœniach LD poddanych bezpoœrednio za-
biegowi ESWN. Po 3/4 godziny ró¿nica miêdzy miêœniami 
kontrolnymi i elektrostymulowanymi wynosi³a œrednio 0,47. 
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